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Apartament de 2 camere, semidecomandat,Apartament de 2 camere, semidecomandat,
priveliște deosebită, zona Gemeniipriveliște deosebită, zona Gemenii

ID: ID: 76511AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 25.01.2022

Cartier: Cartier: Gemenii
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.458€ 
Rata lunara: Rata lunara: 426,08 € 72.900€72.900€

Persoana de contactPersoana de contact

+40368410333

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40368410333
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Str. Mihail Kogalniceanu, nr.15-
19, et 1

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 2
Suprafata Suprafata utila: utila: 50.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 8 /10

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz oferă spre vânzare un apartament de 2 camere, însorit, cu structură semidecomandată, situat într-o zonă cu
multiple facilități, în cartierul Gemenii. Acesta beneficiază de o priveliște deosebită asupra orașului, fiind poziționat la
etajul 8/10. În apropierea imobilului regăsim magazine, stații de autobuz la 1-2 min, mall Afi la 15 min de mers pe jos,
instituții de învățământ, farmacii, parcuri, etc. Compartimentarea apartamentului se prezintă astfel: hol, debara,
bucătărie spațioasă, complet mobilată și utilată, balcon, living luminos și primitor, dormitor și baie cu aerisire naturală.
De asemenea, dispune și de un beci cu o suprafață generoasă. Se vinde mobilat și utilat, conform fotografiilor de
prezentare. Dacă această proprietate ți-a stârnit interesul, te invit la vizionare pentru a te convinge singur/ă de
potențialul acesteia!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.74.7 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un apartament primitor, luminos, potrivit pentru un
cuplu sau persoanele care apreciază înălțimea, într-o
zonă cu multiple facilități.

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Brașov. © BLITZ. Agentie Imobiliara Brașov. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 8:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- Str. Mihail Kogalniceanu, nr.15-19, et 1

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor continute in ofertele agentiei apartine in exclusivitate proprietarilor
sau semnatarilor contractelor de intermediere, in calitate de furnizori ai datelor respective, SC Blitz Network SA neasumandu-si nici o
raspundere in acest sens, inclusiv cu privire la verificarea veridicitatii acestor informatii.


